တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီအေ်ဥပတေေို ပပင်ဆင်သည့်ဥပတေ(မူကေမ်း)
(၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊ ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ် ဥပတေအမှေတ်၁၃၈၀ ခုနှေစ်၊
(၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊

လ
လ

)

ရေ်
ရေ်)

ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည် ဤဥပတေေိုပပဋ္ဌာေ်းလိုေ်သည်။
၁။

ဤဥပတေေို “တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီ အေ်ဥပတေေို ပပင်ဆင်သည့် ဥပတေ”
ဟုတခါ်တွင်တစရမည်။

၂။

တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီအေ်ဥပတေ ပုေ်မ-၄ ေို တအာေ်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်။
4 (1) The Bar Council shall consist of fifteen members, of whom(a)

one shall be the Attorney-General;

(b)

four shall be persons nominated by the Supreme Court of the
Union, of whom not more than two may be Judges of that
Court; and

(c)

Ten shall be elected by the advocates of the Supreme Court of
The Union from amongst their number.

(2) Of the elected members of the Bar Council not less than five shall
be persons who have for not less than ten years been entitled as of
right to practise in the Supreme Court of the Union.
(3) The Attorney-General shall be the Chairman of the Bar Council and
a Vice-Chairman for the said Council shall be elected by the
Council in such manner as may be prescribed.
၃။

ပယ်ဖျေ်ေားသည့် တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီအေ်ဥပတေ ပုေ်မ-၆ ေို တအာေ်ပါ

အတိုင်း ပပေ်လည်အစားေိုးရမည်။
6 (1)

Rules, consistent with this Act, may be made to provide for the
following matters, namely:(a)

the manner in which elections of members of the Bar
Council shall be held; the method of determining, in
accordance with the provisions of sub-section (2) of section
4, the candidates who shall be declared to have been elected;
the manner in which the result of elections shall be
published; and the manner in which and the authority by
which doubts and disputes as to the validity of an election
shall be finally decided;
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(b)

the terms of office of nominated and elected members of the
Council;

(c)

the filling of causal vacancies in the Council;

(d)

the convening of meetings of the Council, and the quorum
necessary for the transaction of business thereat;

(e)

the manner of election and the respective terms of office of
the Chairman and of the Vice-Chairman; and

(f)

any matter incidental or ancillary to any of the foregoing
matters.

(2)

The first rules under this section shall be made by the Supreme
Court, but the Bar Council may thereafter, with the previous
sanction of the Supreme Court, add to, amend or rescind any rules
so made.

(3)

No election of a member or members to the Council shall be called
in question on the ground that due notice thereof has not been
given to any person entitled to vote thereat, if notice of the date
fixed for the election has, not less than thirty days before that
date, been published in the Gazette.

(4)

Rules made under clause (b) of sub-section (1) may provide for the
retirement of members from office by rotation and for the manner
in which the order of such retirement shall be determined.

ပပည်တောင်စုသမ္မတပမေ်မာနိုင်ငံတတာ်ဖွဲ ့စည်းပုံအတပခခံဥပတေအရ ေျွန်ုပ်လေ်မှေတ်တရးေိုးသည်။

(ပုံ)ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံတတာ်သမ္မတ
ပပည်တောင်စုသမ္မတပမေ်မာနိုင်ငံတတာ်
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တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီ အေ်ဥပတေ ပပင်ဆင်သည့်
ဥပတေကေမ်း၏ ရည်ရွယ်ချေ်နှေင့် ေျိုးတကောင်းတဖာ်ပပချေ်
ရည်ရွယ်ချေ်
ဥပတေကေမ်းတင်သွင်းရပခင်း၏
ညီတေွသည့်

ရည်ရွယ်ချေ်မှော

တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီ

ေီမိုေတရစီစေစ်နှေင့်

ဥပတေ

လိုေ်တလျာ

ပပေ်လည်အသေ်ဝင်လာတစရေ်၊

တရှေ တေများေိ
့
ုယ်တိုင်ေ ၎င်းတို ့အား စီမံခေ် ့ခွဲသည့် တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများ
့
တောင်စီေို
မိမိတို ့စိတ်ကေိုေ်တရွးချယ်

တာဝေ်တပးအပ်နိုင်တစရေ်၊

တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီသည်
ေိုယ်စားပပုနိုင်တစရေ်နှေင့်

အသစ်ဖွဲ ့စည်း

တစ်နိုင်ငံလုံးရှေိ

တရားစီရင်တရးစေစ်

တေ်ကေစွာပါဝင်တဆာင်ရွေ်နိုင်တစရေ်

ရည်ရွယ်၍

တပါ်တပါေ်လာမည့်

တရှေ တေ
့

များအား

ပပုပပင်တပပာင်းလဲနိုင်တရးအတွေ်
ဥပတေကေမ်းအား

တင်သင
ွ ်းရပခင်း

ပဖစ်ပါသည်။
ေျိုးတကောင်းတဖာ်ပပချေ်
Bar Council Act ေို အိန္ဒိယအေ်ဥပတေအမှေတ် ၃၆/၁၉၂၆ ပဖင့် ပပဋ္ဌာေ်းခဲ့ပပီး ၁၉၂၉
ခုနှေစ်၊ဇေ်ေဝါရီလ (၁) ရေ် တေ ့မှေ စတင်အာဏာသေ်ဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှေစ် မတိုင်ခင်အေိ
Bar council Act

တခတ်ောလအတလျှောေ် စေားရပ်အချို ့ အစားေိုး ခဲ့ သည်မှေအပ

အေူးအတေွပပင်ဆင်ခဲ့ပခင်းမရှေိခဲ့ပါ။

၁၉၈၉ခုနှေစ်တွင်

နိုင်ငံတတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှု

တည်တဆာေ်တရးအဖွဲ ့ေ နိုင်ငံတတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်တဆာေ်တရးအဖွဲ ့ ဥပတေအမှေတ် ၂၂/၈၉
ပဖင့် (၃၁.၈.၁၉၈၉) ခုနှေစ်တွင် ပပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၉ ခုနှေစ်တွင်ပပင်ဆင်သည့် ဥပတေပုေ်မ - ၄ အရ Bar Council ေို ဖွဲ ့စည်းရာ တွင်
တရှေ တေချုပ်
့
၊

ေုတိယတရှေ တေချုပ်
့
၊

တရားသူကေီးတစ်ဦး၊
လွှတ်တတာ်တရှေ တေ
့

တရားသူကေီးချုပ်ေ

တင်သင
ွ ်းသည့်

တရားရုံးချုပ်

တရားသူကေီးချုပ်ေအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်
(၆)ဦး၊

တရားရုံးချုပ်

ညွှေ်ကေားတရးမှေူးချုပ်၊

တရား
တရှေ တေချုပ်
့
ရုံး

ညွှေ်ကေားတရးမှေူးချုပ် အပါအဝင် (၁၁) ဦးပဖင့် ဖွဲ ့စည်းခဲ့ပါသည်။
မူလဥပတေ

ပပဌာေ်းစဉ်ေမှေစ၍

၁၉၈၉

ခုနှေစ်အေိ

ေီမိုေတရစီေည်းလမ်းပဖင့်

တရွးတောေ်ပွဲပပုလုပ်၍ Bar Council အဖွဲ ့ဝင်များေို တရွးတောေ်တင်တပမြှောေ် ခဲ့ကေတသာ်လည်း
၁၉၈၉ ခုနှေစ် Bar Council Act ပုေ်မ - ၄ ေိုပပင်ဆင်ပပီးတောေ် Bar Council အဖွဲ ့ဝင်များေို
တရားသူကေီးချုပ်ေ

တရွးချယ်ခေ် ့အပ်သည့်စေစ်ပဖင့်

ေျင့်သးုံ

ခဲ့သည်မှော

ယတေ ့အေိ

ပဖစ်ပါသည်။ လေ်ရှေိေျင့်သံးု တေတသာ Bar Council ဖွဲ ့စည်းမှု စေစ်သည် ေီေတရစီစေစ် နှေင့်
ဆေ် ့ေျင်တေသပဖင့်
ဆေ်လေ်အသုံးပပုရေ်သင့်တလျှော်ပခင်းမရှေိတတာ့ပါ။

တခတ်စေစ်အတပခအတေများအရ
သို ့ပဖစ်ပါတသာတကောင့်

တရားလွှတ်တတာ်
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တရှေ တေများတောင်
့
စီ

အေ်ဥပတေေို

ပပင်ဆင်သည့်

ဥပတေေို

လွှတ်တတာ်မှေ

အတည်ပပု

ပပဌာေ်းတပးနိုင်ပါရေ် တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးမိုး
အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှေယ်
မဲဆန္ဒေယ်အမှေတ်(၁)၊ ဧရာဝတီတိုင်းတေသကေီး

တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီ အေ်ဥပတေ ပပင်ဆင်သည့်
ဥပတေကေမ်း၏ ရည်ရွယ်ချေ်နှေင့် ေျိုးတကောင်းတော်ပပချေ်
ရည်ရွယ်ချေ်
ဥပတေကေမ်းတင်သွင်းရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချေ်မှော ေီမိုေတရစီစေစ်နှေင့် လိုေ်တလျာညီတ

ွ

သည့် တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီ ဥပတေပပေ်လည်အသေ်ဝင်လာတစရေ်၊ တရှေ တေများ
့
ေိုယ်တိုင်ေ ၎င်းတို ့အား စီမံခေ် ့ခွဲသည့် တရားလွှတ်တတာ်တရှေ တေများ
့
တောင်စီေို မိမိတို ့
စိတ်ကေိုေ်တရွးချယ်

တာဝေ်တပးအပ်နိုင်တစရေ်၊

အသစ်ေွဲ ့စည်း

တပါ်တပါေ်လာမည့်

တရား

လွှတ်တတာ်တရှေ တေများတောင်
့
စီသည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှေိ တရှေ တေ
့ များအား ေိုယ်စားပပုနိုင်တစရေ်နှေင့်
တရားစီရင်တရးစေစ်

ပပုပပင်တပပာင်းလဲနိုင်တရးအတွေ်

တေ်ကေစွာပါဝင်တဆာင်ရွေ်နိုင်တစရေ်

ရည်ရွယ်၍ ဥပတေကေမ်းအား တင်သင
ွ ်းရပခင်း ပေစ်ပါသည်။
ေျိုးတကောင်းတော်ပပချေ်
Bar Council Act ေို အိန္ဒိယအေ်ဥပတေအမှေတ် ၃၆/၁၉၂၆ ပေင့် ပပဋ္ဌာေ်းခဲ့ပပီး ၁၉၂၉
ခုနှေစ်၊ဇေ်ေဝါရီလ (၁) ရေ် တေ ့မှေ စတင်အာဏာသေ်ဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှေစ် မတိုင်ခင်အ
Bar council Act
အ

ူးအတ

တခတ်ောလအတလျှောေ် စေားရပ်အချို ့ အစား

ိ

ိုး ခဲ့ သည်မှေအပ

ွပပင်ဆင်ခဲ့ပခင်းမရှေိခဲ့ပါ။ ၁၉၈၉ခုနှေစ်တွင် နိုင်ငံတတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှု တည်တဆာေ်တရး

အေွဲ ့ေ နိုင်ငံတတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်တဆာေ်တရးအေွဲ ့ ဥပတေအမှေတ် ၂၂/၈၉ ပေင့် (၃၁.၈.၁၉၈၉)
ခုနှေစ်တွင် ပပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၉ ခုနှေစ်တွင်ပပင်ဆင်သည့် ဥပတေပုေ်မ - ၄ အရ Bar Council ေို ေွဲ ့စည်းရာ တွင်
တရှေ တေချုပ်
့
၊

ေုတိယတရှေ တေချုပ်
့
၊

တရားသူကေီးချုပ်ေ

တရားသူကေီးတစ်ဦး၊ တရားသူကေီးချုပ်ေ

တင်သင
ွ ်းသည့်

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ ်းသည့်

တရားရုံးချုပ်
တရားလွှတ်တတာ်

တရှေ တေ
့
(၆)ဦး၊ တရားရုံးချုပ် ညွှေ်ကေားတရးမှေူးချုပ်၊ တရှေ တေချုပ်
့
ရုံး ညွှေ်ကေားတရးမှေူးချုပ်
အပါအဝင် (၁၁) ဦးပေင့် ေွဲ ့စည်းခဲ့ပါသည်။
မူလဥပတေ

ပပဌာေ်းစဉ်ေမှေစ၍

၁၉၈၉

ခုနှေစ်အ

ိ

ေီမိုေတရစီေည်းလမ်းပေင့်

တရွးတောေ်ပွဲပပုလုပ်၍ Bar Council အေွဲ ့ဝင်များေို တရွးတောေ်တင်တပမြှောေ် ခဲ့ကေတသာ်လည်း
၁၉၈၉ ခုနှေစ် Bar Council Act ပုေ်မ - ၄ ေိုပပင်ဆင်ပပီးတောေ် Bar Council အေွဲ ့ဝင်များေို
တရားသူကေီးချုပ်ေ တရွးချယ်ခေ် ့အပ်သည့်စေစ်ပေင့် ေျင့်သုံးခဲ့သည်မှော ယတေ ့အ

ိ ပေစ်ပါသည်။

လေ်ရှေိေျင့်သံုးတေတသာ Bar Council ေွဲ ့စည်းမှု စေစ်သည် ေီေတရစီစေစ်နှေင့် ဆေ် ့ေျင်တေ
သပေင့် တခတ်စေစ်အတပခအတေများအရ ဆေ်လေ်အသုံးပပုရေ်သင့်တလျှော်ပခင်းမရှေိတတာ့ပါ။ သို ့ပေစ်
ပါတသာတကောင့် တရားလွှတ်တတာ် တရှေ တေများတောင်
့
စီ အေ်ဥပတေေို ပပင်ဆင်သည့် ဥပတေေို
လွှတ်တတာ်မှေ အတည်ပပု ပပဌာေ်းတပးနိုင်ပါရေ် တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးမိုး
အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှေယ်
မဲဆန္ဒေယ်အမှေတ်(၁)၊ ဧရာဝတီတိုင်းတေသကေီး

